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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                                         Bucureşti, 10.05.2001

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din data de 09.05.2001

Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în ziua de
09.05.2001 între orele 900-1330 având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului
de comerţ liber între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel, semnat la
Bucureşti la 30 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările şedinţei au prticipat invitaţi din cadrul Ministerului Afacerilor

Externe, Ministerului Industriei şi Resurselor, Ministerului Finanţelor Publice şi
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.

S-a aprobat favorabil în forma prezentată de Senat.
2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.214/2000 privind unele
măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 din Centrala
Termoelectrică Mintia - Deva. (continuarea dezbaterilor)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările şedinţei au prticipat invitaţi din cadrul Ministerului Industriei

şi Resurselor şi Ministerului Finanţelor Publice.
S-a aprobat favorabil raportul cu amendamente.
3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege

privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române.
Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz.
S-a avizat favorabil cu un amendament.
4. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2001 privind scutirea
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temporară de la plata taxelor vamale a unor cantităţi de gaze naturale provenite din
import.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz.
La lucrările şedinţei au prticipat invitaţi din cadrul Ministerului Industriei

şi Resurselor, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Afacerilor Externe.
S-a avizat favorabil în forma prezentată.
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii

nr.193/2000 privind clauzele abuzive dintre contractele încheiate între comercianţi şi
consumatori.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările şedinţei au prticipat invitaţi din cadrul Autorităţii Naţionale

pentru Protecţia Consumatorilor şi Oficiului Concurenţei.
S-a aprobat raportul cu amendamente.
6. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2001 pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.271/2000 privind regimul
activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei,
condensatului şi etanului lichid şi stabilirea regimului de urmărire şi judecare în
procedură de urgenţă a unor fapte penale.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările şedinţei au prticipat invitaţi din cadrul Ministerului de

Interne, Ministerului Industriei şi Resurselor şi Ministerului Apelor şi Protecţiei
Mediului.

S-a aprobat raportul cu amendamente.

SECRETAR,

Aurelia Vasile
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